Vedtekter for Nils Øydnas fond
1.

A. Legatets navn er ”Nils Øydnas Fond”.
B. Legatet er opprettet ved Nils Øydnas testamente av 19 februar 1981.

2.

Legatets formål er å fremme næringslivet i Ytre Øydna, Høyland og Valand krets ved å gi
tilskudd av fondets avkastning til for eksempel:
A. Nye driftsbygninger
B. Etablering av mindre bedrifter
C. Større traktor- og skogsbilveier

I overensstemmelse med testamentet skal styret stå nokså fritt når det gjelder forhold som
ikke er særskild nevnt ovenfor.

Dersom det blir ledige midler, kan midlene fra fondet også benyttes til andre trivselstiltak i
kretsen (støtte til bolighus, støtte til evnerike ungdommers videregående skolegang, støtte
til mindre evnerike ungdommer som må benytte spesialutdanning eller andre særlige
hjelpetiltak).

Ved større tiltak kan det ytes flere års avkastning til samme tiltak.

3.

Grunnkapitalen (egenkapitalen) er ved opprettelsen kr. 836.872,-

4.

Kapitalforvaltning.
A. Kapitalen forvaltes av Audnedal Formannskap.
B. Avkastning av kapitalen oppnås ved plassering på rentebærende konto i
Sparebanken Sør, Bjelland og Grindheim til delen høyeste rente.
C. Avkastningen anvendes til formålet. Etter 30 år kan kapitalen angripes.

5.

Ytelsene fra legatet.
Midler som hvert år avsettes til formålet fordeles etter styrets skjønn.

6.

Legatets styre.
Styret består av Audnedal Formannskap (5 medlemmer).
Ordføreren i Audnedal er styrets formann.

7.

Styrets rettigheter og plikter.
Styret forvalter legatets midler i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser.

Styret har endelig beslutningsmyndighet ved valg av tilskuddsberettigede i henhold til
vedtektene.

Audnedal kommunekasse er forretningsfører. Det betales ikke godtgjøring til Audnedal
kommune for arbeidet.

8.

Kommunerevisjonen Vest er revisor for stiftelsen.

9.

Opplysninger om ledige midler fra dette legatet skal kunngjøres i ”Dagbladet
Lindesnes” og ”Fædrelandsvennen”, og ved oppslag i kommunehusene på Byremo og
Konsmo og i Sparebanken Sør sine lokaler på Byremo og Konsmo.

10.

Omdanning/vedtektsendring.
Omdanning, herunder vedtektsendringer, oppløsning, sammenslåing og deling, kan
besluttes etter vedtak i styret.

Omdanning kan foretas når det foreligger en grunn som nevnt i stiftelseslovens § 35 første
ledd. Berører omdanningen ikke formålet med legater, kan den foretas når bestemmelsen
på grunn av endrede forhold er blitt uhensiktsmessig.

Ved oppløsning eller annen omdanning som gjør det aktuelt å fravike det opprinnelige
formål, skal nytt formå fortrinnsvis søkes innen samme geografiske område som fondet
opprinnelig er opprettet for ved testamente av 19.02.1981 og tillegg til testamente av
14.05.1990.

Dette punkt 10 kan bare endres med offentlig samtykke etter bestemmelsene i
stiftelseslovens kap. VI.

